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BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, özel öğrenci statüsünde; 

a) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden ders alacak yurt içinde veya yurt dışındaki 

başka yükseköğretim kurumunun ön lisans ve lisans öğrencilerine, 

b) Yurt içinde veya yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumundan ders alacak olan Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerine ilişkin hususları ve hükümleri 

kapsar. 

Dayanak 

 MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile  Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik” ile “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği”nin 36 ncı maddesi hükümlerine  dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Birim: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu 
           b) Değişik: (MAKÜ-29/04/2016-277/13) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı 
öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, 
sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim 
kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi, 

c) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü, 

 ç)  Rektörlük: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünü, 

d)  Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini, 

f) Yönetmelik: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğini, 

g) Ek fıkra: (MAKÜ-09/01/2018-310/11 Yönetim Kurulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Yönetim Kurulunu. 

 ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler 

 

 MADDE 4- (1) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin öğrencisi iken özel öğrenci olarak 

başka bir üniversiten ders almak isteyen öğrenci veya bir başka üniversitenin öğrencisi iken özel 

öğrenci olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden ders almak isteyen öğrenci aşağıdaki 

ortak hükümlere tabidir. 

a) Mezun olmuş veya ön lisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az 

iki yarıyılını tamamlayan ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) en az 3.00 olan öğrenciler özel 

öğrenci olarak başvurabilir.  

b) Yükseköğretim kurumuna yeni kayıt yaptırması nedeniyle genel akademik not ortalaması 

oluşmayan adaylar ve sağlık raporu ile belgelenmiş aşağıdaki sağlık sorunları olan adaylar için bu şart 

aranmaz. 

1) Yaşam tehdit eden kronik hastalığı olan öğrenciler 

- Tip 1 Diyabet mellitus 

- Kronik kalp hastalığı 

- Kronik karaciğer hastalığı(Kronik aktif hepatitler) 

- Astım (ileri evre kontrolü güç) 

- KOAH 

- Kronik böbrek yetmezliği 

- Nefrotik hastalık tablosu 

- Kanserler (Lösemi, lemfoma ve diğer solid kanserler)  
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- İmmun yetmezliği olan öğrenciler 

- Hemofili hastalığı olan öğrenciler 

- Talesemi majör, Orak hücre anemisi ve pansitopenik anemisi olan öğrenciler 

- Diğer kronik kan hastalıkları 

2) Bağımsız yaşamı engelleyen nörolojik ve kas-iskelet sorunu olan öğrenciler 

3) Her hangi bir Tıp Fakültesi Hastanesinden alınmış ve Başhekim tarafından onaylanmış 

sağlık raporu ile ailesi yanında kalması uygun görülen hastalar 

 

c) Olağanüstü haller (belgelemek şartı ile doğal afet, öğrencinin birinci derece yakınlarının, 

anne-baba-kardeş, ölümü veya bakıma muhtaç olması vb) 

 ç)   Hazırlık sınıflarına özel öğrenci gönderilmez ve kabul edilmez, 

 d) Değişik: (MAKÜ-24/02/2020-380/4) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir 

yükseköğretim kurumundan almak istediği derslerin, kendi programındaki derslere içerik ve kredi 

bakımından denk olup olmadığına ve bu dersleri alıp alamayacağına birim yönetim kurulu karar verir. 
 e) Değişik: (MAKÜ-24/02/2020-380/4) Azami öğrenim süresi içinde ve azami süre sonunda 
özel öğrenci olarak başvurının uygunluğuna birim yönetim kurulu karar verir.  
 f) Değişik: (MAKÜ-24/02/2020-380/4) Öğrencinin özel öğrenci olarak kullanacağı süreler; 
eğitim-öğretim yılı güz /bahar yarıyılı olarak birim yönetim kurulu kararında belirlenir. 

 g)  Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.  

 ğ) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile değişim programları kapsamında eğitim-öğretim 

protokolü bulunan ulusal/uluslararası üniversite özel öğrencileri için ilgili protokollerdeki hükümler 

uygulanır. 

 h) Değişik: (MAKÜ-09/01/2018-310/11) Öğrencimizin, özel öğrenci olarak başka üniversiteden 

ders almasının kabul edilip edilmemesi, kayıtlı olduğu programın bölüm başkanlığının / program 

yürütücüsünün görüşü doğrultusunda Birim Yönetim Kurulunca kabul edilmesi ve Üniversite Yönetim 

Kurulunda onaylanması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin özel öğrenci olarak ders almak istediği 

yükseköğretim kurumunca da alınan “özel öğrenci kabulüne”  ilişkin olumlu kararının üniversitemize 

ulaştırılması gerekir. 

 ı) Özel öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ders alıp almadıklarına 

bakılmaksızın, öğrenci öğrenim ücreti/katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.  

  i) Üniversitemiz öğrencisi olmayan adaylardan alınacak olan eğitime katkı payı Bakanlar 

Kurulu’nun ilgili program için belirlediği “Ortalama Maliyet Tutarı” üzerinden üniversite yönetim 

kurulunca belirlenir. 

 j) Özel öğrenci, aynı yarıyılda, ders programının çakışmaması ve bir dönemde alabileceği kredi 

sınırını aşmaması şartıyla, kendi yükseköğretim kurumundan da ders almayı sürdürebilir.  

 k) Özel öğrencinin ders yükü, kayıtlı olduğu üniversitenin ön lisans, lisans eğitim öğretim sınav 

yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. Devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde özel öğrenci 

olarak öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumunun ön lisans, lisans eğitim öğretim sınav 

yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 l) Özel öğrencinin özel öğrenci olarak aldığı öğrenim ücreti/katkı payını zamanında yatırmaması 

ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil 

işlediğinin tespiti ve ilgili Kurul'un "özel öğrenciliğin sona ermesi" gerektiği yönünde karar vermesi 

halinde özel öğrencilikleri hemen sona erer. 

 m) Özel öğrencinin, özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunda öğrencilik 

hakları devam eder,  ancak bu yükseköğretim kurumunun ve programın diplomaya veya statüye 

yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üniversitemiz Öğrencilerinin Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Özel Öğrenci Statüsüyle 

Ders Almaları 

 

 MADDE 5- (1) Üniversitemiz öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci 

olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:  

 a) Değişik: (MAKÜ-09/01/2018-310/11) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim 

kurumundan ders almak isteyen öğrenci başvuru dilekçesi ve almak istediği derslere ait kredi ve ders 

içeriklerini gösteren bölüm tarafından onaylı dokümanını ilgili yarıyılın kayıt yenileme döneminden 

on beş (15) gün öncesine kadar kaydının bulunduğu birime teslim etmesi gereklidir. 
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 b) Değişik: (MAKÜ-09/01/2018-310/11) Öğrencimizin, özel öğrenci olarak başka üniversiteden 

ders almasının kabul edilip edilmemesi, kayıtlı olduğu programın bölüm başkanlığının / program 

yürütücüsünün görüşü doğrultusunda Birim Yönetim Kurulunca kabul edilmesi ve Üniversite Yönetim 

Kurulunda onaylanması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin özel öğrenci olarak ders almak istediği 

yükseköğretim kurumunca da alınan “özel öğrenci kabulüne”  ilişkin olumlu kararının üniversitemize 

ulaştırılması gerekir. 

 c) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği 

derslerin, kendi programındaki derslere içerik ve kredi bakımından denk olup olmadığına ve bu 

dersleri alıp alamayacağına birim yönetim kurulu karar verir. 

 ç) Özel öğrencilerin, yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda alınan derslere ilişkin başarı 

notlarının Üniversitemizdeki karşılıkları Değişim Programında uygulanan dönüşüm tabloları 

kullanılarak, yurt içindeki bir yükseköğretim kurumunda alınan derslere ilişkin başarı notlarının 

Üniversitemizdeki karşılıkları, Değişim Programında uygulanan dönüşüm tabloları kullanılarak ilgili 

programın bağlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Başka Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinin Üniversitemizde Özel Öğrenci Statüsüyle Ders 

Almaları 

 

 MADDE 6- (1) Başka bir yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Üniversitemiz programlarından 

özel öğrenci olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:  

a) Özel öğrenci olarak Üniversitemizden ders almak isteyen başka bir üniversite öğrencisinin, 

kendi üniversitesindeki mevzuata uygun olan olumlu kararını, kimlik fotokopisini, kurumundan aldığı 

öğrenci belgesini, onaylı transkriptini dilekçesine ekleyerek, ilgili yarıyıla ait kayıt yenileme 

döneminden en geç on beş gün önce, ilgili birime başvuru yapması gereklidir. 

b) Değişik: (MAKÜ-09/01/2018-310/11) Öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceğine, 

ilgili programın bölüm başkanlığının görüşü doğrultusunda birimin yönetim kurulu tarafından alınan 

kararın olumlu olması halinde, öğrenci Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile özel öğrenciliğe hak 

kazanır. 

 c) Her eğitim/öğretim yılı için özel öğrenci kontenjanları, programın başvurulacak yarıyıla ait 

kayıtlı öğrenci sayısının %5’ini geçemez. (4 üncü maddenin (b) ve (c) bendleri hariç.)  

ç) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci başvurularında orijinali Türkçe 

olmayan tüm belgelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunda Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyaları 

eklenmelidir. 

d) Üniversitemize özel öğrenci olarak başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe 

dil düzeylerinin yeterli olduğunu Üniversitemizin “Yurt Dışından Yabancı Öğrenci Kabulüne İlişkin 

Yönerge’’ hükümleri çerçevesinde belgelendirmeleri gerekir.  

e) Özel öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu, yarıyıl sonunda; ilgili birimce öğrencinin 

kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yazılı olarak iletilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mezun veya Üniversitemiz Ön lisans/Lisans/Lisansüstü Öğrencilerin Ders Alma Yükümlülükleri 

Dışında, Farklı Bölüm/Programlardan Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları 

 

 MADDE 7- (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş veya üniversitemize 

kayıtlı ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora öğrencilerinin ilgili mevzuatla belirlenen ders alma 

yükümlülükleri dışında kendi istekleri ile ön lisans/lisans programlardan ders alabilmelerinin koşulları 

şunlardır:  

 a) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun 

olmuş (not ortalaması aranmaz) veya ön lisans/lisans öğrencilerinin, ilgili mevzuat ve akademik 

takvime bağlı olarak öğrenci katkı payı/ öğretim ücretini Üniversitemizin ilgili hesabına yatırması ve 

derse/derslere kayıt olması gerekir. 

 c) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek ders sayısı, öğrencinin ilgili mevzuatla 

belirlenen azami kredi sınırını/ders sayısını aşmamak koşuluyla, dersin saatine ve kredisine 

bakılmaksızın en fazla “2’ (iki ders) dir. 

 ç) Öğrencinin öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde 

Üniversitemizin ilgili eğitim-öğretim yönetmelik, yönerge ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  
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 d) Yarıyıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu ile ilgili olarak; ilgili fakülte 

dekanlığı/yüksekokul/enstitü müdürlüğünce, öğrenciye aldığı dersleri, başarı durumlarını, ders 

içeriklerini içeren bir belge verilir.  

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

 Süre 

 MADDE 8- Değişik: (MAKÜ-09/01/2018-310/11)   

   (1) Aşağıdaki özel durumlardan en az birinin gerçekleşmesi halinde Birim Yönetim Kurulu 

Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile öğretim süresi dönemler halinde mezuniyete kadar 

uzatılabilir. 

   a) Ağırlıklı Genel Akademik Not Ortalaması’nın 3,50 ya da daha fazla olması, 

          b) Öğrencinin kontrolünde olmayan olağanüstü haller. 

 Hüküm bulunmayan haller 

 MADDE 9- Değişik: (MAKÜ-09/01/2018-310/11)   

(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim 

Kurulu Kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri, uygulanır. 

 Yürürlük 

 MADDE 10- (1) Bu Yönerge Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu’nda kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 Yürütme 

 MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının     

                         Tarihi                                                             Sayısı 

04/09/2013 195/3 

Yönergede Değişiklik Yapılan Senato Kararlarının                                                                             

                              Tarihi                                                        Sayısı 

1. 21/10/2015 266/15 

2. 29/04/2016 277/13 

3. 09.01.2018 310/11 

4. 24/02/2020 380/4 


